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Cod proiect ROHU-126 

Titlu proiect 
Conservarea, protejarea și promovarea naturii în ambele părți, română și 

maghiară, ale frontierei 

Axa 

prioritară 
1: Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi  resurselor 

Prioritatea 

de investiții 

6/c: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural 

şi cultural 

Obiectiv 

Proiectul urmărește să impună un set de măsuri de protejare, conservare și 

susținere a moștenirii naturale din siturile Natura 2000, ROSCI0062 Defileul 

Crișului Repede – Pădurea Craiului and Natura 2000 Berekböszörmény–

Körmösdpusztai legelők HUHN 20103, să protejeze potențialul natural și 

cultural și să implementeze măsuri de protecție a mediului în ambele părți ale 

frontierei româno-maghiare.  

Parteneriat 

Beneficiar Principal: Consiliul Județean Bihor (România) 

Beneficiari: Primăria Vadu Crișului (România) 

                 Asociația Centrul pentru arii protejate și dezvoltare durabilă Bihor 

(România) 

                Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat (Ungaria) 

Buget 

TOTAL 

2,500,000.00 Euro din care FEDR 2,125,000.00 Euro 

Sumar 

Proiectul prevede următoarele activități: 

- reabilitarea cabanei (fațadă, interior, acoperiș) și echiparea ei cu panouri 

solare, reorganizarea interiorului și echiparea clădirii ca să creeze toate 

spațiile și facilitățile necesare unui centru multifuncțional de conservare a 

naturii  

- organizarea a trei rute tematice în zonă și asigurarea amenajării exterioare 

și promovarea proiectului 

- crearea un web-site al proiectului și a unei campanii de comunicare ce va 

cuprinde un curs pentru experții din zona protejată 

- construirea a trei turnuri de observație în situl Natura2000 

Berekböszörmény-Körmösdpusztai legelők HUHN 20103 

- reabilitarea clădirii ce va găzdui viitorul Centru de informare și management 

turistic 

Rezultate: 

-  - un Centru de informare și management turistic echipat în Korosszegapati 

cu drum de acces modernizat 

-  - un Centru multifuncțional de monitorizare, protejare și conservare a naturii 

în Vadu Crișului  
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-  - un Centru de conservare a tradițiilor locale – Casa olarului în Vadu Crișului 

-  - trei rute turistice nou create în Vadu Crișului 

 

 


